
1 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup saat ini membuat masyarakat cenderung untuk memilih makanan 

yang bersifat praktis, yaitu ready to cook (siap untuk dimasak) dan ready to eat (siap 

dimakan). Seiring dengan meningkatnya aktivitas harian saat ini, kebutuhan akan makanan 

cepat saji juga meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu alternatif makanan cepat saji 

yang banyak digemari adalah nugget.  

 

Nugget merupakan salah satu makanan cepat saji yang disukai oleh banyak kalangan. 

Menurut SNI 6683:2014 (2014), nugget merupakan suatu bentuk produk olahan daging 

yang terbuat dari daging giling, dicetak, dimasak dan diberi bahan pelapis. Pada umumnya, 

nugget terbuat dari olahan daging ayam, sapi ataupun ikan. Nugget yang paling banyak 

dijumpai adalah nugget berbahan dasar daging ayam atau sering disebut dengan chicken 

nugget. Nugget yang berbahan dasar daging ayam ini juga memiliki rasa yang enak 

dikarenakan kandungan lemak yang terdapat pada daging ayam yang cukup tinggi sehingga 

dapat meningkatkan rasa dari produk yang dihasilkan (Yogesh et al., 2013). 

 

Selain terbuat dari daging ataupun ikan, nugget juga dapat dibuat dari sayuran (nabati). 

Nugget yang terbuat dari bahan sayuran ini menjadi pilihan tersendiri untuk para konsumen 

vegetarian, yaitu mereka yang tidak mengonsumsi daging dan ikan serta produk olahannya. 

Bagi para vegetarian, kebutuhan akan bahan pangan yang bervariasi dan bernilai gizi tinggi 

sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. Beberapa faktor yang dapat 

memicu seseorang untuk menjalani diet vegetarian adalah karena faktor agama, kesehatan, 

rasa sayang pada binatang dan pelestarian lingkungan serta alasan kesehatan(Saragih, 

2015). Para vegetarian, membutuhkan makanan dengan kadar lemak yang rendah, kadar 

protein dan serat yang tinggi.  

 

Salah satu jenis sayuran yang memiliki kadar lemak yang rendah, kadar protein dan serat 

yang tinggi adalah jamur tiram. Jamur tiram memiliki tekstur yang kenyal dan lembut serta 

kaya akan serat sehingga berpotensi sebagai sumber serat pangan dan protein pengganti 
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daging (Saragih, 2015). Jamur tiram juga merupakan salah satu jenis jamur yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia sehingga pemanfaatan jamur tiram sebagai salah satu alternatif 

bahan pangan mudah didapatkan. 

 

Kacang merah merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di 

Indonesia dan sangat dikenal oleh masyarakat luas. Kacang merah memiliki kandungan 

protein dan serat yang cukup tinggi, sehingga kacang merah dapat dijadikan sebagai salah 

satu sumber protein nabati. Proses penepungan kacang merah akan memudahkan dalam 

pemanfaatannya serta dapat memperpanjang umur simpan (Pangastuti et al, 2013). Tepung 

kacang merah sudah cukup banyak dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan, 

contohnya dalam pembuatan mi kering (Pertiwi et al, 2017) dan crackers (Asfi et al, 2017). 

Berdasarkan penelitian oleh Utomo et al (2014), penambahan jamur tiram dalam 

pembuatan nugget akan menyebabkan peningkatan kadar air, penurunan kadar lemak serta 

kadar protein. Dalam penelitian ini diharapkan dengan adanya jamur tiram sebagai bahan 

baku dalam pembuatan nugget serta penambahan tepung kacang merah diharapkan dapat 

meningkatkan kadar protein dan serat. Selain itu juga diharapkan dihasilkan nugget dengan 

tekstur yang mirip dengan nugget ayam komersial serta memenuhi SNI.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Tepung Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L) 

Kacang merah (Phaseolus vulgaris L) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut (USDA, 2018b) dalam 100 gram 

kacang merah mengandung protein yang cukup tinggi, yaitu sebesar 22,53 g, sehingga 

kacang merah dapat digunakan sebagai sumber protein nabati. Aplikasi kacang merah 

dalam produk pangan pada umumnya dalam bentuk tepung kacang merah. Tepung kacang 

merah merupakan tepung yang dihasilkan dari proses penumbukan atau penggilingan 

kacang merah sehingga dihasilkan tepung yang halus dan berkualitas. Selain mengandung 

protein yang tinggi, tepung kacang merah juga kaya akan serat sehingga dapat menambah 

nilai gizi suatu produk pangan. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Kacang Merah per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air (g) 11,75 

Energi (kcal) 337 

Protein (g) 22,53 

Lemak (g) 1,06 

Karbohidrat (g) 61,29 

Serat (g) 15,2 
Sumber : (USDA, 2018b) 

 

Beberapa inovasi produk yang terbuat dari kacang merah dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Beberapa Inovasi Produk yang Terbuat dari Kacang Merah 

Bentuk 

Kacang 

Merah 

Kontribusi Produk Hasil Pustaka 

Tepung 15%, 25%, 

35% 

Mie kering Karakteristik mie kering yang 

paling disukai adalah mie 

kering dengan penambahan 

tepung kacang merah sebanyak 

15% yang memiliki warna 

merah, aroma agak langu, serta 

tekstur yang agak kenyal. 

(Pertiwi et al, 

2017) 

Tepung 7 gram, 38 

gram, 44 

gram, 63 

gram 

Kue 

kering 

Kue kering dengan penggunaan 

tepung kacang merah sebanyak 

38 gram merupakan formulasi 

terbaik. Semakin banyak 

campuran tepungkacang merah 

akan menurunkan tingkat 

kesukaan panelis, baik dari segi 

rasa, warna, aroma maupun 

tekstur terhadap kue kering 

yang dihasilkan 

(Annisa & 

Afifah, 2015) 

Tepung  100%, 

90%, 80%, 

70%, 60%, 

50% 

Crackers Formulasi terbaik yaitu 

penambahan tepung kacang 

merah sebanyak 50%. Crackers 

dengan formulasi ini memiliki 

warna coklat kekuningan, 

sedikit beraroma kacang, 

sedikit berasa kacang dan 

memiliki tekstur yang renyah. 

(Asfi et al, 

2017) 

Sari 60%, 50%, 

40% 

Yogurt Formulasi terbaik yaitu yogurt 

dengan penambahan sari 

kacang merah sebanyak 40%.  

(Kumalaningsih 

et al, 2016) 
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Tepung 100%, 

75%, 50%, 

25%, 0% 

Nutrimat 

bar / 

Snack Bar 

Formulasi terbaik yaitu 

nutrimat bardengan 

penambahan tepung kacang 

merah sebesar 75%. Nutrimat 

bar yang dihasilkan 

menghasilkan karakteristik rasa 

gurih, aroma tidak langu, warna 

coklat dan tekstur yang lembut. 

(Wiranata et al, 

2017) 

 

1.2.2. Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu jenis jamur kayu yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Jamur tiram sering kali tidak bertangkai atau bertangkai 

pendek yang letaknya asimatris. Jamur tiram dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu jamur 

tiram yaitu jamur tiram putih susu, jamur tiram merah jambu, dan jamur tiram coklat. 

Namun, jamur tiram yang paling banyak digunakan adalah jamurtiram putih. Jamur tiram 

dapat tumbuh di berbagai media seperti serbuk gergaji, jerami, sekam, limbah kapas, 

limbah daun teh, ampas tebu, limbah kertas, dan limbah pertanian maupun industri yang 

lain yang mengandung bahan lignoselulosa (Daqu Agrotechno, 2016). Penampakan fisik 

jamur tiram dapat dilihat pada lampiran. 

 

Jamur tiram merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi serta memiliki nilai gizi yang 

tinggi. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa jamur tiram mengandung banyak gizi 

yang baik serta mengandung beberapa senyawa bioaktif seperti terpenoid, steroid, fenol, 

alkaloid, lektin dan nukleotida. Jamur tiram juga mengandung lovastatin yang berperan 

dalam menurunkan kolesterol dalam tubuh(Widyastuti, 2015). Menurut Witoyo (2001) 

dalam penelitian oleh (Cahya et al, 2014), jamur tiram dapat bertahan selama 4-6 jam pada 

kondisi ruang (±28ºC dan kelembapan 50%). Ketika sudah melewati 6 jam maka jamur 

tiram akan mengalami perubahan tekstur, aroma, flavor serta perubahan warna menjadi 

kuning-kecoklatan hingga akhirnya mengering atau membusuk. Sedangkan pada 

penyimpanan suhu rendah, jamur tiram akan bertahan selama ±14 hari.  
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Tabel 3. Kandungan Gizi Jamur Tiram Segar per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air (g) 89,18 

Energi (kcal) 33 

Protein (g) 3,31 

Lemak (g) 0,41 

Karbohidrat (g) 6,09 

Serat (g) 2,3 
Sumber : (USDA, 2018a) 

 

Beberapa inovasi produk yang terbuat dari jamur tiram dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Beberapa Inovasi Produk yang Terbuat dari Jamur Tiram 

Bentuk 

Jamur 

Tiram 

Kontribusi Produk Hasil Pustaka 

Segar 200 gram 

jamur tiram 

segar 

dengan 

penambahan 

singkong 

dan tepung 

sagu  

Nugget Berdasarkan analisa warna, tekstur 

dan rasa, nugget yang paling disukai 

adalah nugget dengan formulasi 

jamur tiram sebanyak 200 gram 

dengan penambahan 100 gram 

singkong dan 10 gram tepung sagu. 

Nugget dengan formulasi tersebut 

menghasilkan warna kuning 

kecoklatan dan tekstur yang lebih 

kokoh (tidak lembek). 

(Saragih, 2015) 

Segar 30%, 50%, 

70% 

Nugget  Penambahan jamur tiram sebanyak 

50% menghasilkan nugget dengan 

formulasi terbaik.  

(Yufidasari et 

al., 2018) 

Segar 70%, 80%, 

90% 

Sosis Sosis dengan penambahan jamur 

tiram sebanyak 90% merupakan 

formulasi terbaik. 

(Sahrani, 2016) 

 

1.2.3. Nugget 

Nugget merupakan sautu bentuk olahan daging yang diberi bumbu, dan selimuti oleh 

perekat tepung, dilumuri oleh tepung roti kemudian digoreng setengah matang dan 

dibekukan guna mempertahankan kualitas selama penyimpanan (Permadi, S, & Hintono, 

2012). Nugget dapat terbuat dari daging ayam atau ikan, namun yang paling banyak 

ditemui adalah nugget berbahan dasar daging ayam sehingga sering disebut sebagai chicken 

nugget. Berdasarkan SNI 6683:2014 (2014) tentang nugget ayam, proses pembuatan nugget 
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ayam meliputi pencampuran daging, pencetakan (kukus cetak atau beku cetak), pemberian 

bahan pelapis dengan atau tanpa digoreng kemudian dibekukan.  

 

Tabel 5. Kandungan Gizi Nugget Ayam per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah 

Energi (kcal) 226 

Protein (g) 14,29 

Lemak (g) 10,71 

Karbohidrat (g) 16,67 
Sumber : (USDA, 2018c) 

 

Beberapa Inovasi Produk Nugget Vegetarian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Beberapa Inovasi Produk Nugget Nabati 

Bahan Hasil Pustaka 

Jamur tiram segar 

dengan 

penambahan 

singkong dan 

tepung sagu  

Berdasarkan analisa warna, tekstur dan 

rasa, nugget yang paling disukai adalah 

nugget dengan formulasi jamur tiram 

sebanyak 200 gram dengan 

penambahan 100 gram singkong dan 10 

gram tepung sagu. Nugget dengan 

formulasi tersebut menghasilkan warna 

kuning kecoklatan dan tekstur yang 

lebih kokoh (tidak lembek). 

(Saragih, 2015) 

Tahu dan brokoli Berdasarkan tingkat kesukaan, nugget 

tahu yang paling disukai adalah nugget 

dengan formulasi tahu 85% dan brokoli 

15%. Nugget tahu yang dihasilkan 

memiliki warna kuning keemasan, 

tekstur yang kenyal dan padat serta 

memiliki rasa gurih. 

(Khatimah et al, 2018) 

Tepung buncis 

dan textured 

vegetable protein 

(TVP) 

Berdasarkan tingkat penerimaan 

konsumen, nugget dengan formulasi 

tepung buncis sebanyak 10% dan TVP 

sebanyak 30% merupakan formulasi 

yang paling diterima. 

(Sharima-Abdullah et al., 

2018) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen 

terhadap produk nugget jamur tiram dengan penambahan tepung kacang merah dan untuk 
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mengetahui pengaruh formulasi pembuatan nugget berbahan dasar jamur tiram terhadap 

karakteristik fisik, kimia dan sensori. 


